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«Μη ΜιλΑς 
γιΑτι θΑ ςε ςτειλουν 
ελλΑδΑ»

Μιγάδα (Μγ): Διαβάσαμε σε άρθρο του Μάρτη του 
2007 στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία για τη δίκη 
τριών Νιγηριανών γυναικών που εκδίδονταν από 
κύκλωμα σωματεμπορίας, κατά του μαστροπού 
τους. Εσύ ήσουν συνήγορος αυτών των γυναικών 
στη δίκη. Μπορείς να μας περιγράψεις το χρονικό 
αυτής της υπόθεσης και την εμπλοκή σου σε αυτή;
Κλειώ Παπαντολέων (ΚΠ): Η υπόθεση ήταν πολύ κλα-
σική. Τρεις Νιγηριανές γυναίκες σε ένα κύκλωμα Νιγηρι-
ανών. Κατά βάση ποτέ τα κυκλώματα δεν είναι αμιγώς 
μίας κοινότητας. Πάντα εμπλέκονται οι Έλληνες που κά-
νουν τους ενδιάμεσους, ή είναι αυτοί που έχουν τα μπαρ, 
τα κλαμπ, κλπ. Ήταν λοιπόν τρεις γυναίκες από το κρα-
τίδιο του Έντο που ήρθαν στην Ελλάδα, μέσω Λάγος και 
μετά Ιταλίας. Οι περισσότερες γυναίκες είναι από εκεί, 
δεν έχω δει ούτε μία Νιγηριανή θύμα trafficking που να 
είναι από άλλο κρατίδιο. Φαίνεται ότι έχουν φτιάξει δο-
μές και μαζεύουν γυναίκες και τις φέρνουν μαζικά εδώ, 
με υπόσχεση για δουλειά, χωρίς να τους πουν ακριβώς τι 
δουλειά είναι αυτή. Μόνο τους λένε ότι θα πας στη δύση 
και ότι εκεί πληρώνουν καλά. 

Όταν ήρθαν στην Ελλάδα, το 2004, κρατήθηκαν ανα-
γκαστικά για ένα χρονικό διάστημα σε ένα διαμέρισμα 
μαζί με άλλες, μη έχοντας καμία ελευθερία κινήσεων. 
Στη συνέχεια σταδιακά τις άφηναν: πρώτα ήταν συνο-
δευόμενες από κάποιον και στη συνέχεια ήταν ελεύθε-
ρες (εντός εισαγωγικών βέβαια γιατί πάντα τις επέβλε-
παν) να μετακινούνται και να πηγαίνουν και να εργάζο-
νται είτε σε διαφορετικές πόλεις, είτε σε διαφορετικά 
σημεία της Αθήνας. Οι συγκεκριμένες ήταν τρεις γυναί-

κες που με διαφορετικούς τρόπους η κάθε μία κατάφε-
ρε να φύγει από τους διακινητές. Τώρα…το «φεύγω από 
το διακινητή μου» είναι από το κινηματογραφικό τύπου 
σκαρφαλώνω από τα ημιυπόγεια και τρέχω και με κυνη-
γάνε, μέχρι το πάω μια μέρα για δουλειά και δε γυρίζω 
και κρύβομαι. Και με βρίσκουν στο δρόμο στην Κυψέλη, 
γιατί αυτοί κυκλοφορούν στην Κυψέλη και με αρπάζουν 
και πάλι πίσω και τα λοιπά… 

Οι τρεις κοπέλες, τώρα, ξέφυγαν με τη βοήθεια ομοε-
θνών τους, που δεν ήταν όμως στο κύκλωμα. Ήταν σύ-
ντροφοί τους, εκτός κυκλώματος και δεν ήταν ούτε καν 
πελάτες. Κατάφεραν να φύγουν γιατί είχαν συναισθηματι-
κή στήριξη. Μετά οι κοπέλες προσέφυγαν στην πρεσβεία 
τους και μετά στην αστυνομία, στο αντι-trafficking τμήμα, 
το οποίο έχει μία κάποια εξειδίκευση. Η αστυνομία λοιπόν 
τις έστειλε στη Κλίμακα, μια μη-κυβερνητική οργάνωση 
που είχε λάβει χρηματοδότηση για θύματα trafficking και 
είχε έναν ξενώνα για γυναίκες θύματα trafficking που λε-
γόταν Χλόη, και έμειναν εκεί για κάποιους μήνες.  

Εγώ τις γνώρισα το 2006 όταν η Κλίμακα ήρθε σε επα-
φή μαζί μου για να τους καθοδηγήσω στο πώς να δώ-
σουν στις γυναίκες καθεστώς νομιμότητας, ως θύματα 
trafficking. Αυτό γίνεται μέσω του νόμου «περί αλλοδα-
πών», τον Ν.3386 του 2005. Ε, στη συνέχεια, μου ζήτησαν 
να εκπροσωπήσω τις γυναίκες ως συνήγορος πολιτικής 
αγωγής στη δίκη που θα γινόταν κατά του διακινητή. 

Μγ: Πώς ακριβώς χαρακτηρίζεται μία γυναίκα ως 
«θύμα trafficking»; 
ΚΠ: Η αστυνομία έχει κάποια κριτήρια και με βάση αυτά 

πιθανολογεί ότι κάποιος μπορεί να είναι θύμα trafficking. 
Υπάρχουν και διεθνή κριτήρια που είναι της Διεθνούς 
Αμνηστίας. Αυτά έχουν να κάνουν με τον τρόπο διακίνη-
σης του προσώπου, με το αν είχε τα χαρτιά του, αν ήταν 
υπό παρακολούθηση, με το αν δέχτηκε απειλές η οικο-
γένεια του και άλλα. Δεν είναι ανάγκη ο άλλος να πλη-
ροί όλα τα κριτήρια δέκα στα δέκα άλλα εν πάση περι-
πτώσει μπορείς να καταλάβεις αν αυτό εμπίπτει σε αυ-
τές τις διατάξεις ή πρόκειται για άλλη περίπτωση (βια-
σμός, κακοποίηση κ.α.). Αυτοί λοιπόν πιθανολόγησαν 
ότι αυτές οι γυναίκες ήταν θύματα trafficking και ήρθαν 
σε επαφή με την Κλίμακα. Η Κλίμακα στη συνέχεια, με 
βάση τις πιθανολογήσεις της αστυνομίας και τις καταθέ-
σεις τους, πήγε στον εισαγγελέα. Αυτός κάνει τον χαρα-
κτηρισμό και η άδεια  παραμονής βγαίνει από το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών. Η άδεια αυτή διαρκεί για όσο καιρό 
κρατήσει η δίκη και μέχρι να γίνει αμετάκλητη η απόφα-
ση. Μετά όμως αυτές οι γυναίκες μπορούν να περάσουν 
στο status του οικονομικού μετανάστη. Δηλαδή μετά 
έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση, να πάρουν άδεια δι-
αμονής πια ως «κανονικές» μετανάστριες, όχι ως θύμα-
τα trafficking. 

Παλαιότερα όπου και να πήγαινε πρώτα το θύμα 
(στην πρεσβεία ή στην αστυνομία), για να αποκτήσει 
νομικά την ιδιότητα του θύματος trafficking, θα έπρε-
πε να καταγγείλει τους διακινητές του στις αρχές. Επί-
σης, οι γυναίκες αυτές αποκτούσαν την άδεια παραμο-
νής υπό τον όρο ότι θα συνεργαζόντουσαν με τις αρχές. 
Αν δηλαδή κάποια στιγμή αυτές οι γυναίκες αποφάσι-
ζαν ότι δεν αντέχουν άλλο την πίεση, ότι δεν μπορούν 

Συνέντευξη με την Κλειώ Παπαντολέων για την εξαναγκαστική πορνεία στην Ελλάδα

Μετά την έκδοση της μπροσούρας «Ό,τι θέλει ο πελάτης: η εκμετάλλευση των γυναικών στην εγκληματική οικονομία των υπηρεσιών αναπαραγω-
γής», την οποία παρουσίασε η Μιγάδα τον Απρίλιο του 2011, θελήσαμε να δούμε από ακόμα πιο κοντά το θέμα της εξαναγκαστικής πορνείας στην Ελ-
λάδα. Η συνέντευξη που μας παραχώρησε η Κλειώ Παπαντολέων, συνήγορος τριών Νιγηριανών γυναικών σε δίκη κατά του νταβατζή τους το 2006, δί-
νει μια πολύ χειροπιαστή και πραγματική διάσταση σε αυτά που ξέραμε μέχρι σήμερα για τον εξαναγκασμό στην ελληνική πορνική αγορά. Δυστυχώς 
δεν διαψευστήκαμε: οι μετανάστριες εργάτριες στην πορνική αγορά αυτής της χώρας είναι σώματα αποκλεισμένα, παραβιασμένα, άγρια εκμεταλλευ-
όμενα. Οι παρακάτω ιστορίες όμως μας αποκαλύπτουν και μία άλλη πτυχή που δε τη διαβάζει κανείς στα αστυνομικά και δημοσιογραφικά δελτία: πως 
πρόκειται για γυναίκες δυνατές, που όταν τους δοθεί η ευκαιρία, με όλες τις αντιφάσεις και τις δυσκολίες που αυτές οι διαδικασίες κουβαλούν, θα υπε-
ρασπιστούν την αξιοπρέπειά τους απέναντι σε όσους τις θέλουν υποταγμένες και στιγματισμένες. Οι απόψεις που εκφράζονται στη συνέχεια είναι βέ-
βαια απόψεις της Κλειούς Παναντολέων, την οποία ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε.



να ζουν με τον φόβο γιατί δεν τους δινόταν καμία προ-
στασία, έχαναν την ιδιότητα. Αυτό άλλαξε πέρσι όπου 
πια υποτίθεται ότι μπορείς να χαρακτηριστείς ως θύμα 
trafficking χωρίς να χρειάζεται να καταγγείλεις τους δι-
ακινητές σου.

Μγ: Πώς λειτουργούσε το συγκεκριμένο κύκλωμα 
και πώς συνέλαβαν τα μέλη του; 
ΚΠ: Αυτές μπήκαν κανονικά στο αεροπλάνο, με τα χαρ-
τιά τους, και στη συνέχεια τους πήραν τα χαρτιά, τα 
κράτησαν και τους έβγαλαν πλαστά. Η συμφωνία είναι 
ότι τους λένε «εγώ σε έφερα άρα μου χρωστάς πενή-
ντα χιλιάδες και όταν μου τα ξεπληρώσεις είσαι ελεύθε-
ρη». Οι ίδιες οι γυναίκες είπαν ότι δεν εκδίδονταν. Η μία 
είπε ότι την εξανάγκαζαν να πουλάει διάφορα πράγμα-
τα σε λαϊκές αγορές (μικροπωλήτρια δηλαδή) και οι άλ-
λες δύο είπαν ότι πήγαιναν στα μπαρ για κονσομασιόν 
και lap dancing. Οπότε μιλάμε για σωματεμπορία/διακί-
νηση προσώπων: στη πρώτη γυναίκα είχαμε διακίνηση 
ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση και 
στις άλλες δύο με σκοπό τη σεξουαλική. Οι γυναίκες εί-
παν επίσης, ότι ο διακινητής τις έδερνε, ότι δεν μπορού-
σαν να βγουν από το σπίτι και ότι στα πλαίσια του να τις 
συνετίσει, όταν δεν ήθελαν να πάνε στη δουλειά, τους 
είχε πετάξει βραστό νερό και μία την είχε κάψει με το σί-
δερο. Μου είπαν ότι οι διακινητές επιδιώκουνε αυτές να 
έχουν την μικρότερη δυνατή σχέση μεταξύ τους. Τους 
απαγορεύουν να μιλάνε μεταξύ τους. Βέβαια, στην αρχή 
μένουνε πολλές μαζί στα διαμερίσματα, αλλά αυτό τε-
λειώνει κάποια στιγμή. Μετά πάνε σε δικά τους διαμερί-
σματα που μπορεί να μένουν με άλλες κοπέλες ή να τα 
μισθώνουνε μόνες τους.

Οπότε, για να επανέλθω, αυτές οι τρεις γυναίκες κατη-
γόρησαν τα ίδια πρόσωπα ενώ δεν γνωρίζονταν μεταξύ 
τους. Οι διακινητές είχαν ένα διαμέρισμα στα Πατήσια, 
στην οδό Πατησίων, όπου τις έβαζαν να μένουν. Το κύ-
κλωμα ξεκινούσε από εκεί και μετά εξαπλωνόταν σε όλη 
την Ελλάδα. Τις είχαν πάει στην Κρήτη, τη Δράμα, την 
Κεφαλονιά και όπου μπορείς να φανταστείς. Το 2006 η 
αστυνομία έκανε μια επιχείρηση στην Αθήνα όπου συνέ-
λαβε το διακινητή. Τότε προσήγαγε και μία από τις τρεις 
γυναίκες η οποία τελικά άρχισε να μιλάει και να συνερ-
γάζεται με τις αρχές οπότε τελικά δε τη συλλάβανε.

Μγ: Θέλεις να μας πεις μερικά πράγματα για τη δίκη 
αυτή; Ήταν η πρώτη από όσο γνωρίζουμε στην Ελ-
λάδα που είχε τόσα χρόνια ποινή φυλάκισης.
ΚΠ: Η δίκη άρχισε το 2006 και διήρκεσε 3 ή 4 συνεδρι-
άσεις. Εμείς με αυτές τις κοπέλες είχαμε δύο βασικά πα-
τήματα στο δικαστήριο. Το ένα ήταν ότι ο διακινητής 
έπαιρνε τα λεφτά από τις γυναίκες μέσω δικών του τρα-
πεζικών λογαριασμών. Η μία από τις γυναίκες είχε τη φο-
βερή προνοητικότητα να κρατήσει τις αποδείξεις των 
καταθέσεων. Άρα εμείς εμφανιστήκαμε στη δίκη με ένα 
πάκο τραπεζικές αποδείξεις που έδειχνε, ανά δεκαπεν-
θήμερο ή ανά μήνα, καταβολή χρηματικών ποσών (300 
έως 700 ευρώ) για ενάμιση με δύο χρόνια, το οποίο αυ-
τός δεν μπορούσε να δικαιολογήσει. Αυτός προσπάθη-
σε να πει ότι η γυναίκα ήταν γκόμενά του. Σε όλες αυτές 
τις δίκες βγαίνουν οι γυναίκες αυτές γκόμενες του διακι-
νητή που τελικά τον καταγγέλλουν γιατί ζηλεύουν! Αυτό 
είναι το μότο… 

Το δεύτερο πάτημά μας ήταν ότι τη μία κοπέλα από 

αυτές την είχαν κάψει, για να τη συνετίσουν επειδή δεν 
ήθελε να πάει στα μπαρ. Την είχαν κάψει με βραστό νερό 
και με το σίδερο του σιδερώματος. Τότε αυτή είχε πάει 
στην ιατροδικαστική υπηρεσία και είχε και φωτογραφί-
ες, οπότε προσκομίσαμε και αυτά στο δικαστήριο. Από 
τη δική μας πλευρά, είχαμε μάρτυρες δύο γυναίκες ψυ-
χολόγους από τον ξενώνα Χλόη. 

Μγ: Και οι μάρτυρες της άλλης πλευράς;
ΚΠ: Και οι άλλοι είχαν μάρτυρες άντρες από τη νιγηριανή 
κοινότητα  που έλεγαν ότι ο κατηγορούμενος είναι ένας 
λαμπρός νέος, που κάνει μια νόμιμη δουλειά, με χαρτιά, 
είναι φοβερός, εργάζεται σε εστιατόριο και έχει γυναίκα 
και παιδιά και μακάρι να ήταν όλοι οι αλλοδαποί έτσι!

Τέλος πάντων… Παρότι συνελήφθησαν 2 από τους 
οχτώ βασικούς «παίχτες» του κυκλώματος, στη δίκη 
δικάστηκε μόνο ένας. Η μία από τους δύο συλληφθέ-
ντες ήταν μία γυναίκα, η οποία στη δίκη αθωώθηκε γι-
ατί την αθώωσαν οι ίδιες οι κοπέλες για δικούς τους λό-
γους και οι υπόλοιποι 6 παραμένουν θεωρητικά φυγό-
δικοι και μη φανταστείτε ότι τους κυνηγάει και κανείς... 
Ο διακινητής λοιπόν καταδικάστηκε σε 19 χρόνια φυλά-
κιση, στον πρώτο βαθμό. Η δίκη κερδήθηκε στη βάση 
ότι οι γυναίκες ήταν θύματά διακίνησης ανθρώπων για 
σεξουαλική εκμετάλλευση. Αθωώθηκε όμως για την αρ-
παγή. Το δικαστήριο δεν πείστηκε ότι αυτές ήταν πράγ-
ματι κλεισμένες σε ένα χώρο για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, γιατί θεώρησε ότι αφού το διαμέρισμα αυτό 
ήταν στο πρώτο όροφο αυτές θα μπορούσαν να ανοί-
ξουν την πόρτα και να πηδήξουν!

Βέβαια, η δίκη σε πρώτο βαθμό σημαίνει μια σειρά από 
πράγματα, γιατί η ποινή είναι υπό αίρεση όταν κάποιος 
κάνει έφεση. Στο δεύτερο βαθμό, αφότου ο διακινητής 
έκανε έφεση δηλαδή, οι γυναίκες δεν εκπροσωπήθηκαν 
από εμένα, αλλά από το Εθνικό Συμβούλιο για τους Πρό-
σφυγες. Το ΕΣΠ είχε πάρει τότε χρηματοδότηση για νο-
μική αρωγή σε θύματα trafficking και ανέλαβε εξολοκλή-
ρου την υπόθεση. Οπότε δεν ξέρω να σας πω ακριβώς τι 
διημείφθη σε αυτή τη δίκη και πώς κατέληξε σε αυτή τη 
μείωση της ποινής, αλλά το θέμα είναι ότι από τα 19 κα-
τέβηκε στα 7 χρόνια φυλάκισης. Και από αυτά τα τρία πέ-
μπτα είναι εκτίσιμα χρόνια, οπότε τώρα έχει ήδη βγει και 
έχει βρει κι άλλες γυναίκες! Άρα η επιτυχία αυτής της υπό-
θεσης σχετικοποιείται από την έκβασή της στο τέλος… 

Μγ: Δηλαδή ... μηδένα προ του τέλους μακάριζε.
ΚΠ: Ακριβώς. Γενικά πάντως ήταν μία πολύ κακή δίκη, 
γιατί είχαμε έναν αντίδικο που ήταν από τις χειρότερες 
περιπτώσεις δικηγόρων που έχω δει ποτέ. Είχε μία πάρα 
πολύ επιθετική πολιτική ενάντια στις γυναίκες. Να τις ξε-
φτιλίζει, να τις υποβιβάζει. Αυτό υπερέβαινε τα θύματα, 
και πήγαινε και στις γυναίκες που έρχονταν από τη ΜΚΟ 
ως μάρτυρες και κατέθεταν. Ο αντίδικος λεγόταν Σταύ-
ρος Γεωργίου. Και ο άλλος λεγόταν Μπαμπάνης. Λοιπόν, 
το δικαστήριο καθόταν σχεδόν με ένα τρόμο και τους 
άκουγε. Ε και εντάξει, έπρεπε και εμείς από τη δική μας 
τη πλευρά να υψώσουμε κάποια στιγμή πάρα πολύ τους 
τόνους, να τον απειλήσουμε με πειθαρχικό, γιατί έπρεπε 
κάποια στιγμή να τελειώσει αυτή η ιστορία για να «απο-
κατινοποιηθεί» η δίκη.

Μγ: Έχεις νέα από τις γυναίκες αυτές μετά τη δίκη;
ΚΠ: Ξέρω ότι δεν έχουν πάθει κάτι στο βαθμό που είχα 

Ρατσιστική επιτροπή 
κατοίκων Μοσχάτου
Μια ρατσιστική επιτροπή κατοίκων που κάνει τα πρώτα βή-
ματά της, αφού απέτρεψε με τις κινητοποιήσεις της παρέα 
με το Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου τη δημιουργία ξενώνα με-
ταναστών στο ξενοδοχείο «Φοίβος» στο Μοσχάτο, στρέφε-
ται ενάντια στις νιγηριανές πόρνες εργάτριες. Οι γυναίκες 
έχουν αρχίσει να δουλεύουν τους τελευταίους μήνες στην 
παραλιακή οδό, στην περιοχή του Μοσχάτου. Εάν κάποιος 
παραβρισκόταν στη συγκέντρωση κατοίκων στις 2 Ιουλί-
ου (βλέπετε στη φωτό ότι δεν έχασαν την ευκαιρία ούτε οι 
δημοτικοί σύμβουλοι, όπως ο εικονιζόμενος νεαρός πασό-
κος Απ.Σιώκας) θα άκουγε το ρατσιστικό παραλήρημα των 
ιδιοκτητών ακινήτων της περιοχής να υποστηρίζουν πως 
η πορνεία «δεν συνάδει με τον οικογενειακό και φιλήσυχο 
χαρακτήρα της κοινότητας», πως «οι πόρνες είναι βρώμι-
κες» και πως ένας από αυτούς δε μπορεί να συγκρατηθεί 
και «θα ρίξει καμιά [τουφεκιά] από το μπαλκόνι». Κανένας 
λόγος βέβαια για τους πορνοπελάτες της «γειτονιάς» τους 
ή για την αγία ελληνική οικογένεια που κατά κόρον βιάζει 
κόρες και συζύγους…

Εμπόριο λευκής σαρκός 
και ξερό ψωμί!
Με την επιχείρηση «Λευκός Άρτος» οι μπάτσοι, σε συνερ-
γασία με την Ιντερπόλ, εξάρθρωσαν το 2008 το δίκτυο εξα-
ναγκαστικής πορνείας που ξέπλενε μαύρο χρήμα από δύο 
στριπτιζάδικα (Αλκατράζ στη Συγγρού και Star στη Μετα-
μόρφωση) μέσω του φούρνου Χωριάτικου. Έχουμε ανα-
φερθεί στο κύκλωμα αυτό που εκμεταλλευόταν γυναίκες 
από την Ελλάδα, το Καζακστάν, τη Μολδαβία, τη Ρωσία, 
τη Ρουμανία και τη Λιθουανία αναλυτικά στην δημόσια πα-
ρουσίαση της μπροσούρας μας τον Απρίλιο 2011 (βλ. στή-
λη info cafe). Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν και τα ονόματα 
των αφεντικών και των μπάτσων της υπόθεσης. Το κεφάλι 
είναι ο επιχειρηματίας Αντώνης Γιαννακόπουλος που μαζί 
με το μπάτσο Κωνσταντίνο Κύρου (είχε παλαιότερα κατα-
χραστεί 70 εκ δρχ. από το Τμήμα Αλλοδαπών από χρήμα-
τα μεταναστών για την έκδοση άδειας παραμονής και ερ-
γασίας τους)  διαφεύγουν από τις αρχές. Οργανωμένο 
έγκλημα με τα όλα του λοιπόν, συμπεριλαμβανομένης και 
της ΜΚΟ Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης. Για περισσότερα στην 
μπροσούρα…

�
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τα πράγματα, συν ότι είναι πάρα πολύ συχνά μπλεγμένοι 
οι ίδιοι οι αστυνομικοί, άρα τρέχα γύρευε…

Μγ: Έχεις υπάρξει συνήγορος γυναικών που εργά-
ζονταν στον τομέα της εξαναγκαστικής πορνείας 
σε άλλες υποθέσεις τα τελευταία χρόνια;
ΚΠ: Σε δύο υποθέσεις έχω φτάσει στα δικαστήρια, αλλά 
άλλες δεν φτάσανε ποτέ μέχρι εκεί. Ήταν από γυναίκες 
που έβλεπα όταν πήγαινα στον ξενώνα και γυναίκες που 
ήρθαν οι σύντροφοι τους σε εμένα, πρώην πελάτες. Γιατί 
καμιά φορά οι πελάτες έχουν και μια έκλαμψη: ερωτεύο-
νται και θέλουν να σώσουν το κορίτσι. Στις 14 Νοεμβρί-
ου αναμένω να εκδικαστεί μία υπόθεση [σ.σ. η δίκη ανα-
βλήθηκε] που αφορά τρεις Ρωσίδες, δύο από τις οποίες 
χάθηκαν τα ίχνη τους στην πορεία και στη δίκη που πή-
γαμε την πρώτη φορά δεν εμφανίστηκαν. Κατά την επι-
χείρηση της αστυνομίας κατονομάστηκαν 20 κατηγο-
ρούμενοι, οι 19 ήταν Έλληνες. Ο εικοστός, το μεγάλο κε-
φάλι του κυκλώματος, είναι ο μόνος φυγόδικος, και εί-
ναι Έλληνας ομογενής στη Ρωσία. Όσοι συνελήφθη-
σαν έχουν κρατηθεί προσωρινά, μέχρι τη δίκη. Και είναι 
από απλοί μεσάζοντες μέχρι και άνθρωποι που ήταν το 
δεξί χέρι του μεγάλου τύπου. Αυτοί ξεπλένανε στα διά-
φορα μπαρ που είχανε και σε κάτι καφετέριες του κώ-
λου. Οι γυναίκες κατήγγειλαν μια σωρεία από εγκλημα-
τικές πράξεις. Άλλα το βασικό είναι η διακίνηση προσώ-
πων με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση. Βέβαια, 
αυτοί κατηγορούνται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος 
και για εγκληματική οργάνωση. Σε αυτή την υπόθεση η 
αστυνομία τους παρακολουθούσε από καιρό, είχε κάνει 
άρση απορρήτου. Δε τους κατονόμασε δηλαδή η κοπέ-
λα. Η δίωξη έγινε στην Ελλάδα, αλλά έγινε παράλληλα με 
έρευνες των Γερμανών, γιατί το κύκλωμα ήταν διεθνές 
και στη Γερμανία είχαν συλλάβει και αυτοί αντίστοιχα το 
κύκλωμα εκεί. 

Μγ: Πού δούλευε η συγκεκριμένη γυναίκα;
ΚΠ: Τη φέρανε εδώ από το Μόναχο. Όπως είπα, ανήκε 
σε ένα πολυεθνικό κύκλωμα που τις πήγαιναν σε διάφο-
ρα μέρη. Εδώ στην Ελλάδα το κύκλωμα αυτό έχει Έλλη-
νες, Αλβανούς, και Ρωσίδες στη Ρωσία που είχαν το γρα-
φείο ευρέσεως εργασίας. Αυτές έκαναν την αρχική στρα-
τολόγηση των κοριτσιών. Οι γυναίκες λοιπόν ξεκινούσαν 

από τη Ρωσία και μετά πήγαιναν παντού, στην Ιαπωνία, 
στην Ισπανία, τη Γερμανία, ήταν τελείως διεθνές. 

Η συγκεκριμένη κοπέλα δούλευε σε Spa στο Μόνα-
χο, χώρο χαλάρωσης, με μπαρ και τα πάντα. Πολύ κυρι-
λέ, πολύ ακριβό. Πήγαιναν οι πελάτες και τους έκαναν μα-
σάζ και αυτοί μετά μπορούσαν να ανέβουν στο δωμάτιο 
με μια κοπέλα για σεξ. Ο χώρος είχε κάμερες για να τις 
παρακολουθούν κι ήταν σε απομόνωση, δεν μπορούσαν 
να φύγουν από κει. Η κοπέλα έλεγε ότι αυτό το Spa ήταν 
ο παράδεισος επί της γης! Κάποιες από τις κοπέλες που 
βρήκε στο Spa είχαν περάσει από Ελλάδα, κάποιες από 
την Ιαπωνία. Αυτές της έλεγαν όταν πήγε (γιατί αυτή έπα-
θε σοκ όταν έφτασε εκεί και είδε τι γίνεται και τι πρέπει να 
κάνει) «μη μιλάς καθόλου γιατί μπορεί να σε στείλουν 
στην Ελλάδα». Δεν έπρεπε να ξινίσεις, να διαμαρτυρη-
θείς. Η Ελλάδα θεωρείται «hardcore» κατάσταση. 

Στην συνέχεια ήρθε στην Ελλάδα και έμενε με μια φίλη 
της από το κύκλωμα. Δούλευε σε κυριλέ πορνεία και ξε-
νοδοχεία, γνωστά ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης που 
πηγαίνανε οι πελάτες οι κυριλέ και θέλανε ό,τι να ‘ναι. 
Δούλευε και σε οίκους ανοχής στη Φυλής όπου δούλευ-
αν μέχρι και είκοσι ώρες την ημέρα. Αυτά που περιέγρα-
φε αυτή η γυναίκα ήτανε αδιανόητα. Να παίρνεις ογδό-
ντα πελάτες την ημέρα! 

Μγ: Ποιοι ήταν οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση; 
Για τι κοινωνικές φιγούρες μιλάμε;
ΚΠ: Έχει μέσα και Έλληνες και Αλβανούς και Ρωσοπόντι-
ους και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Κατά βάση είναι άν-
θρωποι που έχουν μια άλλη, νόμιμη δουλειά, π.χ. ο διευ-
θυντής του ξενοδοχείου που εξυπηρετεί τους πορνοπε-
λάτες που έρχονται στη Θεσσαλονίκη για business ή τα-
ξιτζήδες που πάνε το κορίτσι εδώ κι εκεί. Δηλαδή επαγ-
γέλματα συναφή με τη μετακίνηση, τη διαμονή... Επί-
σης υπάρχει μέσα στους 19 κατηγορούμενους λεωφο-
ρειατζής στην ΕΘΕΛ, ένας τύπος πάνω από την καφετέ-
ρια όπου εκδίδονταν, ιατροί και δικηγόροι που ασκούν 
τα επαγγέλματα τους κανονικά. Οι δικηγόροι για να βγά-
ζουν τα χαρτιά και οι ιατροί για να δίνουν τα πιστοποιητι-
κά. Και επίσης για να πηγαίνεις τη γυναίκα όταν καταρρέ-
ει ή για καμιά έκτρωση. Δεν γίνεται να τις πηγαίνουν γε-
νικώς να εξυπηρετούνται στη δημόσια υγεία, για να μην 
μιλήσουν, για να μην φύγουν από κάνα δωμάτιο… 

μέχρι κάποια φάση νέα τους. Μετά τη δίκη έφυγαν από 
τον ξενώνα και ξέρω ότι μία από αυτές πήγε στη Θεσσα-
λονίκη και η άλλη στην Τσεχία όπου και έχει παντρευτεί.

Μγ: Έχουμε διαβάσει αρκετά άρθρα που λένε ότι κά-
νουν σε αυτές τις γυναίκες «βουντού». Από αυτά που 
έχουμε καταλάβει διαβάζοντας για το θέμα, το βου-
ντού είναι μία κωδική ονομασία για την πολύ πραγ-
ματική και βίαιη διαδικασία με την οποία τελικά αυ-
τές οι γυναίκες έρχονται εδώ. Εσύ τι άποψη έχεις για 
αυτό;
ΚΠ: Ναι, έτσι είναι. Αλλά σκεφτείτε πως στο δικό τους 
το κεφάλι τον πρώτο καιρό που τις έβλεπα θεωρούσαν 
πως τα χρωστάνε αυτά τα λεφτά. Ενώ αντιστοίχως δεν 
θα βρεις γυναίκα θύμα trafficking από χώρα του ανατο-
λικού μπλοκ που να πιστεύει ότι τα χρωστάει αυτά τα λε-
φτά. Αυτές οι γυναίκες το πίστευαν το χρέος τους. Οι αξι-
ολογήσεις που κάνουμε εμείς οι δυτικοί και οι αξιολογή-
σεις που κάνουν αυτές είναι εντελώς διαφορετικές.

Μγ: Ποιος είναι ο ρόλος της αστυνομίας στην εξα-
ναγκαστική πορνεία, έτσι όπως τον έχεις καταλά-
βει εσύ μέσα από τις υποθέσεις που έχεις χειριστεί;
ΚΠ: Γενικά, η αστυνομία τα τελευταία χρόνια κινείται. Για 
αστυνομία… κινείται. Κυρίως το τμήμα αντι-trafficking 
της Αθήνας. Εάν έχω καταλάβει καλά τη φιλοσοφία που 
έχει η υποδιεύθυνση αυτή, είναι ότι δεν την ενδιαφέ-
ρει το μικρό ψάρι, αλλά ότι κάνει εξαρθρώσεις μεγάλων 
κυκλωμάτων. Άρα βλέπεις αυτό που βλέπεις γύρω σου 
στην Αθήνα, δηλαδή εκατοντάδες γυναίκες που ζουν 
αυτή τη κατάσταση, κι όλο αυτό κυλάει ανενόχλητο από 
μεριάς της αστυνομίας. Μετά κάποια στιγμή κάνει μία 
πολύ μεγάλη επιχείρηση, συλλαμβάνει είκοσι ανθρώ-
πους ή εν πάση περιπτώσει στοιχειοθετεί κατηγορίες για 
είκοσι ανθρώπους και τους παραπέμπει στη δικαιοσύνη. 
Γενικά πάντως ξέρουν ποιες είναι οι ιστορίες, ποιες είναι 
οι ροές. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό, τα ξέρουν όλα. Οπό-
τε είναι και σε θέση να εκτιμήσουν απόλυτα τι είναι το 
κάθε πρόσωπο και εάν αυτό που καταγγέλλει έχει έναν 
βαθμό αλήθειας. Αλλά δεν έχω ακούσει ποτέ ιστορία να 
πήγε κάποιος θύμα trafficking, να είπε όλη την ιστορία 
του και να τον συλλάβανε ή να μην κάνανε κάτι. Αυτό γί-
νεται πιο συχνά στην επαρχία. Στην επαρχία είναι χάλια 
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Μγδ: Και οι φιγούρες των πορνοπελατών;
ΚΠ: Τώρα γενικά για την εξαναγκαστική πορνεία στην 
Ελλάδα… οι φιγούρες των πελατών είναι τα πάντα. Όλοι, 
δηλαδή… όλοι! Μορφωμένοι, πλούσιοι, φτωχοί, τραπε-
ζοϋπάλληλοι, πολλοί αστυνομικοί, πολλοί στρατιωτικοί, 
τα πάντα. Επιχειρηματίες, Έλληνες, νέοι, γέροι, αλλοδα-
ποί, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή είναι όλη η κοι-
νωνική διαστρωμάτωση, είναι διαταξικό αυτό, περνάνε 
οι πάντες. 

 
Μγ: Έχεις παρατηρήσει να συμβαίνει κάποια αλλα-
γή σε σχέση με τον τρόπο που δουλεύουν οι γυναί-
κες στην εξαναγκαστική πορνεία τα τελευταία χρό-
νια, σε σχέση με τη δεκαετία του ‘90; Εμείς έχουμε δι-
αβάσει ότι γενικά τα δίκτυα έχουν εξορθολογήσει τη 
διαχείριση των γυναικών. 
ΚΠ: Ναι, ισχύει. Γιατί πώς τους κρατάς αυτούς τους αν-
θρώπους; Αυτές τις γυναίκες δεν μπορείς να τις κρατή-
σεις μόνο με την υλική βία ή με τον περιορισμό. Κάποια 
στιγμή αυτό τελειώνει στο trafficking, τελειώνει πολύ γρή-
γορα κιόλας. Έχουν άλλους τρόπους να τις κρατάνε. Γιατί 
δεν συμφέρει καθόλου να τις κρατάς με αυτή τη βία. Είναι 
πάρα πολύ κοστοβόρο: να πληρώνεις κάποιον να τη συ-
νοδεύει από εδώ και απο ‘κεί, να έχεις κάμερες κλπ. Επί-
σης, σου χαλάει το εμπόρευμα. Το σκέφτονται και έτσι. Το 
σώμα αυτών των γυναικών είναι ένα εμπόρευμα, άρα δεν 
μπορούν να έχουν την άλλη μαυρισμένη και μπλαβιασμέ-
νη το μισό καιρό γιατί χάνουν τα λεφτά τους. Αυτή μπορεί 
να τους βγάζει 60 πελάτες την ημέρα, ξέρεις πόσα λεφτά 
είναι αυτά; Άμα την έχεις 15 μέρες να κάθεται με τον πάγο 
στο μάτι τι να την κάνεις;  Δεν συμφέρει.

Το συγκεκριμένο κύκλωμα με τις Ρωσίδες, για πα-
ράδειγμα, ήταν πολύ πιο επαγγελματικό και πολύ πιο 
«high» και διευρυμένο. Έβλεπες έναν τελείως διαφορε-
τικό τρόπο δράσης και των διακινητών και των μεσαζό-
ντων.  Με λιγότερη βία, δεν είχε τέτοιες ακρότητες, καψί-
ματα, κτλ., αλλά ήταν ένα πράγμα πολύ άγριο ψυχολογι-
κά. Έρχεται δηλαδή η άλλη από το χωριό της στη Ρωσία 
και νομίζει ότι θα έρθει εδώ και θα πάει να κάνει τη σερ-
βιτόρα και ξαφνικά βρίσκεται σ’ ένα λουξ Spa στο Μόνα-
χο που είναι κλεισμένη, δεν ξέρει κανέναν, δεν έχει χαρ-
τιά, δεν μιλάει τη γλώσσα και μπαίνει σε ένα χώρο που 
κυκλοφορούν όλες οι γυναίκες γυμνές, και τους λένε ότι 
εδώ θα δουλέψεις τώρα, ότι εγώ είμαι η μάνα σου και ο 

πατέρας σου και ότι τέλος τα δίφραγκα! Χωρίς ξύλο μεν, 
αλλά αποπροσανατολισμός. Δεν ξέρουν που είναι, τι 
μέρα είναι και έχουν όλες τις άλλες γυναίκες δίπλα τους 
να τους λένε τα χειρότερα. Επίσης, οι διακινητές συχνά 
τους δίνουν και διάφορες υποσχέσεις του στυλ «τώρα 
θα κάνεις αυτό και μετά θα γίνεις εσύ η κυρία του μαγα-
ζιού», ή «θα ανέβεις». 

Μγ: Οι γυναίκες  ξέρουν πού πρόκειται 
να μπλέξουν;
ΚΠ: Μπορεί μερικές να ξέρουν για τι έρχονται, ότι θα έρ-
θουν δηλαδή εδώ για να γίνουν πόρνες. Συνήθως αυτές οι 
γυναίκες είναι από συγκεκριμένα χωριά και ανακυκλώνε-
ται η πληροφορία μεταξύ τους. Το ξέρουν, αλλά δεν μπο-
ρούν να φανταστούν τις συνθήκες εργασίας. Το θέμα εί-
ναι αν ξέρουν ότι θα γίνουν έτσι πόρνες. Και, θεωρητικά, 
μερικές γυναίκες μπορεί να μπορούν να ανοίξουν την 
πόρτα και να φύγουν. Θεωρητικά. Αυτό είναι όλο το θέμα 
στο trafficking: γιατί αυτή η γυναίκα από ένα σημείο και 
μετά δεν ανοίγει την πόρτα της να φύγει; Γιατί όσο περ-
νάει ο καιρός, απ’ ότι έχω καταλάβει, δυσκολεύει, απομα-
κρύνεται, μπαίνει σε όλο αυτό το πράγμα βγαίνοντας από 
τη λογική της, είναι μια νέα πραγματικότητα. Είναι μ’ έναν 
τρόπο το πιο οικείο πράγμα που έχουν.

Μγ: Από την έως τώρα εμπειρία σου, θα έλεγες ότι 
οι υποθέσεις που χειρίστηκες έχουν συνολικά βοη-
θήσει τις γυναίκες που εμπλέκονταν; Είναι μία καλή 
λύση μια γυναίκα τελικά να καταφεύγει στις νομικές 
διαδικασίες;
ΚΠ: Ε, μην αναβαθμίζουμε τόσο πολύ την αξία αυτών των 
διαδικασιών. Εδώ αφέθηκε ο Ψωμιάδης... Και λέει το κρά-
τος τώρα σε μια γυναίκα, που είναι από αλλού φερμένη 
και έχει περάσει όλο αυτό, «έλα να βάλεις εσύ το κεφά-
λι σου στον ντορβά, δεν θα έχεις καμία προστασία, κα-
μία στήριξη κοινωνική, ούτε στέγη, ούτε τίποτα, έλα να 
μου δώσεις εμένα αυτό που δεν θέλω να κάνω μόνο μου»; 
Έ, εντάξει, έστω ότι δίνει τον διακινητή. Όμως το κράτος 
μετά, ουσιαστικά λέει στον διακινητή «έλα εντάξει, καλά 
δεν πειράζει. Σε έναν χρόνο, σε δύο χρόνια θα βγεις». 
Οπότε, γιατί να προσφύγουν και άλλες γυναίκες μετά; 
Αφού αυτά κυκλοφορούν στην πιάτσα, δεν ζουν οι γυναί-
κες στον κόσμο τους. 

Εμείς για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που γι-

νόταν η δίκη με το Νιγηριανό διακινητή, δηλαδή 4 μέ-
ρες, είχαμε κάνει αίτηση και πηγαινοέρχονταν οι κοπέ-
λες στο δικαστήριο με συνοδεία αστυνομικών. Αλλά για 
όλο το διάστημα πριν, αλλά και μετά τη δίκη, δεν υπήρ-
χε κανείς να εγγυηθεί για την ασφάλεια τους. Άμα ο άλ-
λος σε έχει κάψει και σε έχει σιδερώσει όσο είσαι στη δι-
άθεση του ξέρεις τι δυνατότητες έχει αυτό το πράγμα, 
τις έχεις δει από μέσα…

Εγώ έτσι όπως το βλέπω το πράγμα δεν είμαι φανα-
τική. Δηλαδή νομίζω ότι το πρώτο για μία γυναίκα είναι 
να φύγει και να μπορέσει στοιχειωδώς να οργανώσει τη 
ζωή της. Όταν μου έρχεται ένα θύμα trafficking δεν θα 
του πω σαχλαμάρες, ότι «έλα πάμε να κάνουμε την δίκη 
και εδώ θα τους πιάσουμε και θα νικήσουμε και θα θρι-
αμβεύσει το δίκαιο». Γιατί ξέρεις ότι εκθέτεις έναν άν-
θρωπο σε έναν κίνδυνο, μικρό ή μεγάλο, δεν ξέρεις. 

 
Μγ: Πώς βλέπεις το μέλλον της εξαναγκαστικής πορ-
νείας στην Ελλάδα; Είναι τώρα και μια εποχή κρίσης, 
όμως αυτός είναι ένας τομέας που τα βγάζει πέρα μια 
χαρά, οι πελάτες τα σκάνε.
ΚΠ: Θα συνεχιστεί κανονικότατα. Όπως γίνεται με τα 
ναρκωτικά, όπως γίνεται με τα όπλα... Και είναι πάρα 
πολύ κερδοφόρος αυτός ο τομέας της εξαναγκαστικής 
πορνείας, δεν έχει μεγάλο ρίσκο. Ενώ όλες οι άλλες πα-
ράνομες δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήμα-
τος έχουνε ρίσκο. Ρίσκο να σου κατάσχουν την ποσότη-
τα, π.χ. άμα διακινεί κάποιος κοκαΐνη και του πιάσουν το 
πλοίο που έχει επάνω δύο τόνους, είναι πολύ μεγάλη οι-
κονομική καταστροφή. Ενώ στο θέμα μας, το σώμα κα-
θαυτό δεν είναι παράνομο. Θα πρέπει να φύγει από το 
κύκλωμα, να πάει να καταγγείλει, να έρθουν οι αρχές, να 
φτάσει να δικαστεί η υπόθεση, για να πεις ότι ένα κύκλω-
μα έχει κριθεί κατ’ αρχάς παράνομο και μετά να του κο-
στίσει και κάτι. Είναι ένα πολύ κερδοφόρο πράγμα που 
έχει πολύ μειωμένο ρίσκο σε σχέση με άλλες παράνο-
μες δραστηριότητες. Άρα αυτό θα είναι σε ανθοφορία. 
Πελάτες πάντα θα έχεις, οπότε... Η χρήση των πορνι-
κών υπηρεσιών δεν είναι το ίδιο με τη χρήση ναρκωτι-
κών όπου εάν πιάσουν εμένα θα υποστώ τις συνέπειες 
άμεσα, ως χρήστης. Στην πορνική αγορά απολαμβάνεις 
την υπηρεσία και πολύ δύσκολα καταδικάζεσαι. Δηλα-
δή, είναι πολύ έξυπνο σαν σύστημα. Ποιος θα το στα-
ματήσει αυτό;  




